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  Po zachodniej stronie Main Street, 
naprzeciwko mieszcz¹cego siê w bu-
dynku dawnej biblioteki (1903-1957) 
Carnegie Centre, ustawiony na Has-
tings Street znak ograniczenia prêd-
koœci do 30 km/godz. Wreszcie ktoœ 
pomyœla³ rozs¹dnie: na zaczynaj¹cym 
siê w tym miejscu odcinku ulicy za-
chowania ludzi s¹ nieprzewidywalne, 
kilkanaœcie lat temu widzia³em jak 
mê¿czyzna zatoczy³ siê tu, na skrzy-
¿owaniu z Carrall Street, pod ko³a 
autobusu. Miejsce œmiertelnego wy-
padku otoczy³a wtedy grupa obojêt-
nych widzów w strojach niedba³ych, 
ktoœ powiedzia³ g³oœno tonem jakby 
znudzonym: „Ludzie, co siê gapicie 
– mo¿e cz³owiek po prostu mia³ ju¿ 
doœæ tego ¿ycia, i tyle”.
  Canada’s poorest postal code – naj-
wiêksza w Kanadzie dzielnica nêdzy
– Downtown Eastside. Dla wielu – 
najpewniej dla znakomitej wiêkszoœ-
ci porz¹dnych obywateli – dzielnica 
grozy, któr¹ nale¿y omijaæ z daleka. 
Narkomania i zwi¹zana z ni¹ prze-
stêpczoœæ, prostytucja, bezdomnoœæ, 
ludzie umys³owo upoœledzeni, HIV –
jednym s³owem syf i malaria. Wrzód 
na ciele miasta czy wyrzut sumienia? 
Chyba jednak przede wszystkim to 
drugie (bo w koñcu istniej¹ce getto 
ma swoje granice, wrzód jest odizolo-
wany od zdrowej reszty), st¹d w city 
hall powtarzaj¹ce siê debaty na ten 

temat i ró¿ne pomys³y rozwi¹zania 
problemu, jak na przyk³ad te z po-
cz¹tku urzêdowania mera Gregora 
Robertsona, z których rozumieæ mo¿-
na by³o jedynie, ¿e chodzi o rozpro-
proszenie nêdzarzy, przepêdzenie ich 
z tego miejsca, ¿eby tak nie w³azili 
w oczy – nie drêczyli przypomina-
niem o ciemnej stronie kapitalizmu. 
I wydaje siê, ¿e jest to wci¹¿ jedyny 
pomys³ miejskich w³adz: gentryfikacja 
biedy nie zlikwiduje, ale jest w stanie 
uczyniæ j¹ mniej widoczn¹.
  Coœ pozytywnego jednak miasto te¿ 
w miêdzyczasie zrobi³o, mo¿e trochê 
pod naciskiem albo za spraw¹ podpo-
wiedzi tutejszych aktywistów spo³ecz-
nych (anti-poverty movement), a mo¿e 
g³ównie pod wp³ywem w³asnego ro-
zumu, który t³umaczy, ¿e je¿eli nic siê
nie zrobi, problem bêdzie narasta³. To 

coœ jak potrzeba udostêpnienia na ka¿-
dym kroku darmowych szczepionek 
przeciwko grypie, gdy sezon grypy 
nadchodzi i grozi epidemia.
  W ci¹gu dwóch lat po otwarciu 
w 2003 r. safe injection site – jedyne-
go w Ameryce Pó³nocnej miejsca le-
galnego narkotyzowania siê w higie-
nicznych warunkach i pod nadzorem 
s³u¿by medycznej – liczba œmierci z 
przedawkowania spad³a o 35 procent. 
Z Insite korzysta dziennie œrednio po-
nad 700 osób. Czystych igie³ rozdaje
siê tu trzy miliony rocznie, co za-
pobiega rozprzestrzenianiu siê HIV. 
Utworzony zosta³ specjalny oddzia³ 
policji do patrolowania tej dzielnicy, 
którego zadaniem jest przede wszyst-
kim zapobieganie nieszczêœciom.
  Ju¿ widzê jak po tych s³owach ro-
dak miny stroi – ¿e niby dlaczego s¹ 
to pozytywne dzia³ania – i zaczyna 
powtarzaæ ten irytuj¹cy frazes o jego, 
podatnika, pieni¹dzach. O g³osie su-
mienia nie ma tu co mówiæ, bo pol-
skie sumienie uciszane jest stwierdze-
niem, ¿e biedacy s¹ sami sobie winni 
(zastanawiaj¹ce, sk¹d bierze siê ta wie-
dza, kto czemu jest winny), co jest du-
¿o ³atwiejszym i na dodatek bezbo-
lesnym zabiegiem ni¿ uderzenie siê 
w piersi – jak dajmy na to Edward 
Stachura w „Missa Pagana” (Confi-
teor) – poniewa¿ jakoœ tak jest, ¿e Po-
lak-katolik najchêtniej bije siê w pier-

si cudze. Ma te¿ w sobie du¿o litoœci 
i mi³oœci bliŸniego, wiêc powiada, ¿e 
je¿eli ktoœ ¿yje jak szczur w back al-
leys i ginie z przedawkowania – to je-
go w³asny wybór. I najprawdopodob-
niej nic tu nie da t³umaczenie, ¿e po-
zostawienie sprawy samej sobie, nie
robienie niczego, przynios³oby znacz-
nie wy¿sze koszty spo³eczne. A po 
drugie, rzecz nie dotyczy szczurów, 
tylko ludzi.
  Oto, proszê bardzo, zorganizowali 
oni w tamt¹ niedzielê, na chodniku 
przy restauracji Pidgin i po drugiej 
stronie ulicy, w miejscu nazwanym 
z niewiadomego powodu Pigeon Park, 
kiermasz rzeczy u¿ywanych – na któ-
ry trafiam najzupe³niej przypadkowo
– wydarzenie handlowe oparte na 
wzorze garage sale, chocia¿ nikt z tu 
obecnych gara¿u nie ma. Du¿o gra-

tów na sprzeda¿, pochodz¹cych nie 
wiadomo sk¹d; pewnie gdzieœ znale-
zionych, przechowanych w popycha-
nych stale przed sob¹ wózkach skle-
powych. Rzuca mi siê w oczy sprze-
dawca z min¹ dumn¹, który ustawi³ 
przed sob¹ z dwadzieœcia par u¿ywa-
nego obuwia. Obuwie skórzane wy-
gl¹da na wypastowane, a przynajmniej 
czymœ nat³uszczone, a¿ siê œwieci. 
Kupuj¹cych (klientów potencjalnych)
bardzo du¿o – mo¿e nie tyle dla bo-
gactwa towaru i atrakcyjnych cen, ile 
z powodu dziania siê czegoœ niezwy-
czajnego, niezwyk³ego, niecodzienne-
go. Odœwiêtnoœæ niedzieli zaznacza 
ten prawie festyn i ludzie s¹ odœwiêt-
ni, odziani w swoje najlepsze ubrania 
z Armii Zbawienia, Big Brothers i thrift 
stores, trzeŸwi, czyœci. I te umieszczone
nad czo³em okulary przeciws³oneczne 
na co drugiej mêskiej g³owie...
  W pierwszych chwilach mam œwia-
domoœæ miejsca, w którym jestem, ale 
doœæ szybko to mija, zaczynam wi-
dzieæ po prostu community event, 
z porz¹dkowymi w pomarañczowo-
¿ó³tych kamizelkach, p³aszczach i ska-
fandrach, z ustawionymi w rzêdzie 
toaletami. Mo¿e tylko ta iloœæ wózków
z supermarketów, w których bezdom-
ni trzymaj¹ ca³y swój dobytek, zazna-
cza specyfikê tego spo³ecznego wy-
darzenia.

– Mister photographer, please... – zga-
nia mnie z jezdni porz¹dkowy, wska-
zuj¹c rêk¹ na chodnik. Mijaj¹cy mnie 
mê¿czyzna, chyba umys³owo zwich-
rowany, przystaje i robi gest zwolnie-
nia migawki aparatu, pstrykniêcia fo-
tografii. Pytam, czy chce, ¿ebym mu
zrobi³ zdjêcie. Krêci g³ow¹ jakby tro-
chê przestraszony; pewnie nie pamiê-
ta, kiedy ostatni raz ktoœ robi³ mu zdjê-
cie – mo¿e w dzieciñstwie, a mo¿e 
nigdy.
  Jak dziwnie, dziwnie ponuro, wygl¹-
daj¹ zabielone na trzy czwarte okna
restauracji Pidgin. Zabielone po to, 
¿eby izolowaæ klientów od widoku 
rzeczywistoœci za nimi, teraz wydaj¹
siê chroniæ kryj¹cych siê za tym za-
bieleniem biznesmenów i ich Bogu 
ducha winnych pracowników. Zg³od-
nia³ych amatorów dobrego i nietanie-
go jedzenia najpewniej dziœ nie ma.
Zreszt¹ chyba nigdy lokal nie jest za-
pe³niony, co jasno œwiadczy o celu je-
go tutaj istnienia. Ludzie na zewn¹trz, 
uzale¿nieni od na³ogu, s¹ poza tym 
jednak wolni i s¹ u siebie – ci za nie-
przejrzystymi oknami, za murem, nie 
s¹ u siebie i wolni nie s¹. Jak œpiewa 
Bob Dylan: You might have drugs at 
your command, women in a cage/ 
You may be a businessman or some 
high-degree thief/ They may call you 
Doctor or they may call you Chief// 

But you’re gonna have to serve some-
body…
  W tej chwili, w tê handlow¹ nie-
dzielê w Downtown Eastside, widzê 
w tych zabielonych na trzy czwarte 
oknach wstyd, przynajmniej podœwia-
domy, kryj¹cych siê za nimi ludzi. 
Wstyd z uzale¿nienia, które ich znie-
wala. Od jakiegoœ czasu – co ma luŸ-
ny zwi¹zek z powy¿szym – przypo-
mina mi siê Poncjusz Pi³at z „Mistrza 
i Ma³gorzaty” Micha³a Bu³hakowa. 
Procurator Judei mia³ w³adzê i bogac-
two, i jednoczeœnie – du¿o bardziej –
by³ niewolnikiem, cz³owiekiem nie-
szczêœliwym, budz¹cym litoœæ. You’re 
gonna have to serve somebody Dylana 
w postaci czystej.
  Tak, mieszkañcy Downtown East-
side – ci z dachem nad g³ow¹ i bez, 
ci korzystaj¹cy z safe injection site 
i ci siêgaj¹cy po strzykawkê w brud-
nych back alleys – s¹ w tê niedzielê od-
œwiêtni. To jest wskazówka dla w³adz 
miasta: urz¹dzajcie tu niecodzienne 
wydarzenia, nie istniej¹ce do tej pory 
imprezy, a tutejsza rzeczywistoœæ za-
cznie siê zmieniaæ. Ludzie bêd¹ siê 
zmieniaæ. Tylko dajcie im zajêcie – 
organizatora, porz¹dkowego, twórcy, 
uczestnika – zaanga¿ujcie ich w dzia-
nie siê, nie traktujcie jak bezpowrotnie 
spo³ecznie straconych.
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